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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt 
mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska 
gemenskapernas pensionssystem 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
överföring av pensionsrätt mellan arbetspen-
sionssystemet i Finland och Europeiska ge-
menskapernas pensionssystem ändras. Enligt 
förslaget kan en tjänsteman eller tillfälligt 
anställd i Europeiska gemenskaperna, som 
har överfört sin pensionsrätt från Finland till 
Europeiska gemenskapernas pensionssystem 
och som inte i gemenskaperna får rätt till 
framtida pension, återföra det försäkrings-
tekniska värde som motsvarar hela den pen-
sionsrätt som intjänats i Europeiska gemen-
skapernas pensionssystem till arbetspen-
sionssystemet i Finland. Det skall inte längre 
vara möjligt att välja om man återför hela sin 
pensionsrätt eller en del det avgångsvederlag 
som erhållits från gemenskapernas administ-
ration till Finland. Enligt förslaget skall en 
person som tillträder en tjänst i Europeiska 

gemenskaperna inte längre behöva ingå ett 
avtal med Pensionsskyddscentralen om åter-
föring av pensionsrätten. 

I propositionen föreslås dessutom att det 
till lagen fogas en möjlighet att dra av företa-
gares och lantbruksföretagares utestående 
pensionsförsäkringspremier från kapitalvär-
det på den pensionsrätt som överförs. 

Propositionen innehåller en övergångsbe-
stämmelse som gäller de tjänstemän och till-
fälligt anställda som har gjort ansökan om 
överföring av pensionsrätten före den före-
slagna lagens ikraftträdande. För dessa per-
soner garanterar förslaget rättigheten enligt 
gällande  lag att välja mellan avgångsveder-
lag och återföring av hela pensionsrätten. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

————— 
 
 
 
 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Inledning 

Om anställningsvillkoren för tjänstemän 
och tillfälligt anställda i Europeiska gemen-
skaperna bestäms i rådets förordning (EEG, 
Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande 
av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Eu-
ropeiska gemenskaperna och anställnings-
villkor för övriga anställda i dessa gemen-
skaper samt om införande av särskilda tillfäl-
liga åtgärder beträffande kommissionens 
tjänstemän, nedan personalförordningen, och 
i bilagorna till den. Pensionssystemet för de 

anställda i gemenskaperna fastställs i bilaga 
VIII till personalförordningen. Enligt be-
stämmelserna skall en person alltid, om han 
eller hon så önskar, ha rätt att överföra de 
pensionsrättigheter han eller hon intjänat i 
det nationella systemet till gemenskapernas 
pensionssystem. På motsvarande sätt skall en 
person som lämnar sin tjänst ha antingen rätt 
till pension från gemenskaperna eller rätt att 
överföra det försäkringstekniska värdet på de 
rättigheter till ålderspension som han eller 
hon intjänat i gemenskapernas tjänst till det 
nya pensionssystemet eller rätt till avgångs-
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vederlag. Syftet med bestämmelserna är att 
garantera att den intjänade pensionsrätten 
inte går förlorad i situationer då en person 
upphör att omfattas av en medlemsstats pen-
sionssystem och börjar omfattas av gemen-
skapernas pensionssystem och vice versa. 

Bestämmelserna i personalförordningen är 
lagstiftning som gäller som sådan, och de 
ålägger medlemsstaterna att skapa ett natio-
nellt system som möjliggör överföring av 
pensionsrätt. Överföringen av pensionsrätten 
är frivillig för personer som är anställda i Eu-
ropeiska gemenskaperna. 

Lagen om överföring av pensionsrätt mel-
lan arbetspensionssystemet i Finland och Eu-
ropeiska gemenskapernas pensionssystem 
(165/1999), nedan pensionsöverföringslagen, 
har stiftats för att genomföra ett system för 
överföring av pensionsrätt enligt personal-
förordningens bestämmelser i Finland. 
 
2.  Nuläge 

I personalförordningen bestäms, förutom 
om andra anställningsvillkor, om tjänstemäns 
och tillfälligt anställdas rätt att överföra sin 
pensionsrätt till Europeiska gemenskapernas 
pensionssystem. När de lämnar sin tjänst 
utan rätt till framtida pension från Europeiska 
gemenskaperna, föreskriver personalförord-
ningen om rätt att överföra den pensionsrätt 
som tjänstemannen intjänat till ett annat pen-
sionssystem. Om detta inte är möjligt har 
personen i fråga rätt till avgångsvederlag från 
Europeiska gemenskaperna. 

Rätt till ålderspension har personer som ar-
betet tio år i gemenskaperna och personer 
som fyller 60 år, även om de inte har arbetat 
tio år i gemenskaperna. 

Pensionsöverföringslagen gäller de tjäns-
temän och tillfälligt anställda som tillträder 
en tjänst i Europeiska gemenskaperna och 
som vill överföra den pensionsrätt de intjänat 
i Finland till Europeiska gemenskapernas 
pensionssystem. Om de lämnar sin tjänst 
utan rätt till framtida pension från Europeiska 
gemenskaperna, kan de återföra sin pensions-
rätt eller en del av avgångsvederlaget till 
pensionssystemet i Finland. Pensionsöverfö-
ringslagens system för återföring av pen-
sionsrätt och avgångsvederlag har skapats 
utgående från den tolkning av personalför-

ordningen som var rådande när lagen utarbe-
tades. Enligt denna tolkning kan tjänstemän 
under 60 år som tjänstgjort mindre än tio år i 
Europeiska gemenskaperna och som inte har 
rätt till framtida pension från Europeiska ge-
menskaperna enligt personalförordningens 
bestämmelser antingen välja avgångsveder-
lag eller till medlemslandets pensionssystem 
återföra det försäkringstekniska kapitalvärdet 
på hela den pensionsrätt som han eller hon 
intjänat i Europeiska gemenskaperna (fond-
överföring). Personen i fråga har alltså rätt att 
välja mellan avgångsvederlag och fondöver-
föring, om medlemslandet har möjliggjort 
återföring av fondöverföring till det nationel-
la pensionssystemet. Om medlemslandet inte 
har skapat ett system som möjliggör återfö-
ring av pensionsrätt eller om det är förknip-
pat med vissa begränsningar, är endast betal-
ning av avgångsvederlag möjlig. 

Pensionsöverföringslagen möjliggör fond-
överföring och återföring av en del av det 
avgångsvederlag som betalats till tjänste-
mannen till arbetspensionssystemet i Finland. 
Återföring  förutsätter i bägge  fallen  att  
personen i fråga  har omfattats av pensions-
systemet i Finland, har överfört pensionsrätt 
från Finland till gemenskapernas system och 
före överföringen ingått ett avtal med Pen-
sionsskyddscentralen om återföring av pen-
sionsrätten.  

Europeiska gemenskapernas kommission 
har en gång i tiden gått igenom förslaget till 
pensionsöverföringslag och dess överens-
stämmelse med personalförordningen. 

Europeiska gemenskapernas kommission 
har senare meddelat om en annan tolkning av 
personalförordningen, enligt vilken man inte 
har någon möjlighet att välja mellan av-
gångsvederlag och fondöverföring. Enligt 
kommissionen skall personalförordningen 
tillämpas så att en tjänsteman som är under 
60 år och som lämnar sin tjänst i Europeiska 
gemenskaperna utan rätt till framtida pension 
från gemenskaperna i första hand har rätt att 
återföra det försäkringstekniska värdet på 
sina rättigheter till ålderspension från gemen-
skaperna till medlemsstatens pensionssystem. 
Europeiska gemenskapernas administration 
undersöker i varje enskilt fall om fondöverfö-
ring är möjlig för personen i fråga. Endast 
när den mottagande medlemsstaten meddelar 
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att fondöverföring inte möjlig i det aktuella 
fallet, betalar gemenskapernas administration 
avgångsvederlag. Detta kan inträffa när pen-
sionssystemet inte möjliggör återföring av 
pensionsrätten eller systemet har sådana be-
gränsningar som i enskilda fall förhindrar 
överföring. Europeiska gemenskapernas ad-
ministration kan t.ex. anse att fondöverföring 
inte är möjlig, om överföringsreglerna i prak-
tiken skulle leda till att pensionsrätten för-
sämras betydligt vid den aktuella överföring-
en. 

Sedan 1995 har ungefär 460 personer gjort 
sådana överföringar av pensionsrätt som av-
ses i pensionsöverföringslagen. Ungefär 
80 % av dem som överfört sin pensionsrätt 
har s i Pensionsöverföringslagen. Ungefär 80 
ingått avtal med Pensionsskyddscentralen. 
För närvarande är 118 ansökningar om över-
föring av pensionsrätt anhängiga. Ännu har 
inga pensionsrättigheter återförts från ge-
menskapernas pensionssystem till arbetspen-
sionssystemet i Finland. 
 
3.  Proposit ionens må l  och de vikt i-

gaste  förslagen 

I propositionen föreslås att pensionsöverfö-
ringslagen ändras så att den börjar motsvara 
den tolkning av personalförordningens be-
stämmelser som kommissionen meddelat. 
Trots att personalförordningens bestämmel-
ser är direkt tillämpliga anses det i proposi-
tionen nödvändigt att ändra pensionsöverfö-
ringslagen bestämmelser så att de börjar mot-
svara tillämpningen av personalförordning-
ens bestämmelser, för att tillämpningen av 
pensionsöverföringslagen och personalför-
ordningen inte skall stå i strid med varandra. 
Ett syfte med propositionen är också att för-
enkla och klarlägga förfarandet med pen-
sionsöverföring. Enligt propositionen kan en 
tjänsteman eller tillfälligt anställd från Euro-
peiska gemenskaperna återföra det kapital-
värde som motsvarar hela den pensionsrätt 
som intjänats enligt gemenskapernas pen-
sionssystem. I denna summa ingår förutom 
den pensionsrätt som en gång i tiden över-
fördes från Finland den pensionsrätt som in-
tjänats i gemenskaperna. Förutsättningen för 
återföring skall vara att personen i fråga har 
omfattats av pensionssystemet i Finland och 

överfört sin pensionsrätt från Finland till ge-
menskapernas system. Återföring kan göras 
endast av en sådan tjänsteman eller tillfälligt 
anställd som inte har fått rätt till framtida 
pension från gemenskaperna. 

Det skall inte längre vara möjligt att återfö-
ra en del av avgångsvederlaget. Eftersom 
Finland har gjort fondöverföring möjlig, be-
talar Europeiska gemenskapernas administra-
tion av denna orsak inte avgångsvederlag till 
personer som återvänder till Finland. 

När den nya lagen trätt i kraft skall det inte 
längre krävas att personen i fråga före fond-
överföringen har ingått ett avtal med Pen-
sionsskyddscentralen om återföring av pen-
sionsrätten. Avtalets viktigaste innehåll har 
varit att den som ansöker om överföring har 
befullmäktigat Europeiska gemenskapernas 
administration att återföra en del av avgångs-
vederlaget till pensionssystemet i Finland. 
Kravet på att personen skall ha överfört pen-
sionsrätt från Finland till gemenskapernas 
system förblir i kraft. 

Eftersom den nuvarande pensionsöverfö-
ringslagen möjliggör val mellan återföring i 
form av fondöverföring och avgångsveder-
lag, har man velat garantera denna möjlighet 
även efter att den nya lagen trätt i kraft för de 
personer som har gjort ansökan om pen-
sionsöverföring före den nya lagens ikraft-
trädande. Kravet på förhandsavtal med Pen-
sionsskyddscentralen förblir i kraft för deras 
del. Arrangemanget möjliggör att en person 
om han eller hon så önskar får avgångsveder-
lag i stället för fondöverföring och om han 
eller hon så vill kan en del av avgångsveder-
laget återföras till arbetspensionssystemet i 
Finland. Till personer som har gjort ansökan 
om pensionsöverföring innan den nya lagen 
träder i kraft och som inte har ingått avtal 
med Pensionsskyddscentralen betalar Euro-
peiska gemenskapernas administration alltid 
avgångsvederlag. Även för deras del förblir 
arrangemanget oförändrat. 

Förutsättningen för att överföringssystemet 
skall genomföras har varit Finlands och Eu-
ropeiska gemenskapernas överenskommelse 
om tillämpningen av artiklarna 11 och 12 i 
bilaga VIII till personalförordningen. Över-
enskommelsen innehåller procedurbestäm-
melser i anslutning till verkställigheten av 
pensionsöverföringssystemet. Överenskom-



 RP 10/2002 rd  
  
   

 

4

melsen måste ändras till de delar som mot-
svarar de föreslagna lagändringarna. Över-
enskommelsen innehåller inga bestämmelser 
som hör till lagstiftningens område och krä-
ver inte heller i övrigt riksdagens godkän-
nande. I 15 § pensionsöverföringslagen be-
fullmäktigas vederbörande ministerium, dvs. 
social- och hälsovårdsministeriet, att träffa en 
överenskommelse om de åtgärder som hänför 
sig till överföringen. 

Enligt förslaget blir det också möjligt att 
dra av företagares och lantbruksföretagares 
utestående pensionsförsäkringspremier från 
kapitalvärdet på den pensionsrätt som över-
förs. Avdraget görs i det beslut som gäller 
kapitalvärdet på den pensionsrätt som över-
förs. Förslaget hänför sig inte till personal-
förordningens bestämmelser utan avsikten 
med det är att möjliggöra uppbörd av obetal-
da försäkringspremier. 
 
4.  Proposit ionens verkningar 

Propositionen har inga stora ekonomiska 
eller organisatoriska verkningar. De praktis-
ka uppgifterna i anslutning till överföringen 
av pensionsrätt sköts av Pensionsskyddscen-
tralen, som kommer överens om nödvändiga 
ändringar i förfarandena i anslutning till 
överföringen av pensionsrätt med Europeiska 
gemenskapernas administration. För den 
pensionsrätt som återförs uträknas rätt till 
fribrevspension på grundval av kapitalvärdet. 
De pensionsrättigheter som återförs sköts av 
Statskontoret, som också sköter fribrevet. 
Propositionen inverkar inte på Statskontorets 
uppgifter. Propositionen klarlägger och för-

enklar det pensionsöverföringsförfarande 
som Pensionsskyddscentralen sköter. 

Propositionen ändrar inte de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer tjänstemän och 
tillfälligt anställda i Europeiska gemenska-
perna enligt personalförordningen. Den före-
slagna lagen ändrar dock i någon mån det 
förfarande som iakttas vid pensionsöverfö-
ringar i Finland så att det blir klarare för så-
väl den sökande som förvaltningen. Genom 
ikraftträdelsebestämmelsen garanteras perso-
ner som gjort ansökan om pensionsöverfö-
ring före lagens ikraftträdande den ställning 
som de har enligt den gällande pensionsöver-
föringslagen. 

Att företagares och lantbruksföretagares 
utestående pensionsförsäkringspremier dras 
av från kapitalvärdet på den pensionsrätt som 
överförs minskar i någon mån statens utgif-
ter. 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. I 
samband med beredningen har man hört Pen-
sionsskyddscentralen, Statskontoret, Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbund, Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt, Folkpen-
sionsanstalten, finansministeriet, utrikesmini-
steriet, Kommunernas pensionsförsäkring, 
Arbetspensionsanstalternas förbund, Pen-
sionsstiftelseföreningen, Försäkringskassefö-
reningen, Finlands Bank och Kyrkostyrelsen. 
Dessutom har de med tanke på saken vikti-
gaste arbetsmarknadsparterna hörts. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

3 §. Förbindelseorgan. Det föreslås att 2 
mom. 4 punkten upphävs eftersom Pensions-

skyddscentralen där ges i uppgift att med den 
som ansöker om överföring av pension ingå 
avtal om överföring av pensionsrätt.  

4 §. Rätten till överföring och pensionsrätt 
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som överförs. Det föreslås att till paragrafen 
fogas ett nytt 3 mom. som gäller avdrag av 
företagares och lantbruksföretagares utestå-
ende pensionsförsäkringspremier från kapi-
talvärdet på den pensionsrätt som överförs. 
Överföring av pensionsrätt jämställs allmänt 
med pensionsfallet med avseende på beräk-
ningen av pensionsrätten. Om en företagares 
eller lantbruksföretagares utestående försäk-
ringspremier redan har preskriberats, minskar 
de den pensionsgrundande arbetsinkomsten 
även vid överföring av pensionen. Uteståen-
de pensionsförsäkringspremier som inte har 
preskriberats kan enligt 12 § lagen om pen-
sion för företagare (468/1969) och 12 § lagen 
om pension för lantbruksföretagare 
(467/1969) dras av från pensionen. Det måste 
skapas ett nytt förfarande för avdrag av ute-
stående pensionsförsäkringspremier vid pen-
sionsöverföring. Den behöriga pensionsan-
stalten kan i ett sådant beslut som avses i 7 § 
pensionsöverföringslagen konstatera att den 
pensionsrätt som uppges där är villkorlig till 
den del utestående pensionsförsäkringspre-
mier hänför sig till den. Om den som ansöker 
om pensionsöverföring inte betalar dessa 
premier innan Pensionsskyddscentralen 
meddelar beslut om beloppet av den pen-
sionsrätt som överförs med stöd av 9 § pen-
sionsöverföringslagen, minskar Pensions-
skyddscentralen det kapitalvärde som uträk-
nas med stöd av pensionsrätten med de ute-
stående försäkringspremierna innan räntan 
enligt 6 § pensionsöverföringslagen beräknas 
och innan pensionen överförs till gemenska-
pernas pensionssystem. Genom det föreslag-
na förfarandet jämställs företagare och lant-
bruksföretagare som överför sin pensionsrätt 
till gemenskapernas system med andra före-
tagare och lantbruksföretagare vad gäller 
obetalda försäkringspremier. 

8 §. Avtal om återföring av pensionsrätten. 
Det föreslås att paragrafen upphävs eftersom 
avtal inte längre skall ingås och avtal inte 
skall krävas för återföring av pensionsrätten 
till pensionssystemet i Finland. Detta beror 
på att avtalets innehåll är att den som ansöker 
om överföring befullmäktigar gemenskaper-
na att betala en del av avgångsvederlaget till 
pensionssystemet i Finland. Det skall inte 
längre vara möjligt att återföra en del av av-
gångsvederlaget till arbetspensionssystemet i 

Finland. 
9 §. Hur överföringen genomförs. Det före-

slås att 1 mom. ändras så att tidpunkten då 
beslutet gällande överföring av pension med-
delas inte längre skall vara beroende av tid-
punkten för ingående av det avtal som nämns 
i 8 §. 

12 §. Återföring av pensionsrätten. Det fö-
reslås att 1 mom. ändras så att det i 8 § 
nämnda avtalet med Pensionsskyddscentra-
len slopas som ett krav för återföring av pen-
sionsrätten. Pensionsrätten skall kunna åter-
föras från gemenskapernas pensionssystem 
till arbetspensionssystemet i Finland, om per-
sonen i fråga en gång i tiden har omfattats av 
detta och han eller hon lämnar sin tjänst i 
gemenskaperna utan att få rätt till framtida 
pension på grundval av tjänstgöringen i frå-
ga. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att den 
summa som återförs från Europeiska gemen-
skaperna (återföringsbeloppet) är det kapital-
värde som motsvarar hela den pensionsrätt 
som intjänats enligt Europeiska gemenska-
pernas pensionssystem (fondöverföring). När 
det gäller förfarandet med återföring i form 
av fondöverföring inträffar inga ändringar. 
Användningen av en del av avgångsvederla-
get som grund för återföringsbeloppet slopas. 
Europeiska gemenskapernas administration 
betalar inte avgångsvederlag enligt tjänstefö-
reskrifterna, om fondöverföring är möjlig 
inom det system som tar emot pensionsrät-
ten. 

För den pensionsrätt som återförs uträknas 
rätt till fribrevspension på grundval av kapi-
talvärdet. Om pensionstagaren anser att den 
pension som beviljats honom eller henne på 
grundval av fribrevet inte överensstämmer 
med lagen och de villkor för fribrev som so-
cial- och hälsovårdsministeriet har fastställt, 
kan han eller hon enligt 14 § pensionsöverfö-
ringslagen söka ändring i beslutet så som be-
stäms i lagen om statens pensioner 
(280/1966). 

13 §. Återföringens rättsverkningar. I 2 
mom. bestäms att som samordningsgrund 
kan också användas den lön som gemenska-
pernas pension grundar sig på, om pensions-
rätten har återförts i form av en fondöverfö-
ring. Eftersom återföringen enligt propositio-
nen inte kan göras i annan form än som 
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fondöverföring, föreslås att 2 mom. ändras så 
att omnämnandet av fondöverföring slopas 
såsom onödigt. 
 

Ikraftträdelsebestämmelser 

Lagen bör träda i kraft så snabbt som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

I lagen föreslås en tillämpningsbestämmel-
se enligt vilken den föreslagna lagen skall 
tillämpas på överföring av pensionsrätt be-
träffande vilken ansökan har gjorts efter att 
lagen har trätt i kraft. Emellertid skall 4 § 3 
mom. i den föreslagna lagen, vilket gäller 
avdrag av utestående pensionsförsäkrings-
premier från den pensionsrätt som överförs, 
tillämpas även på de i 7 § pensionsöverfö-
ringslagen avsedda beslut gällande pensions-
rätt som har fattats efter den föreslagna la-
gens ikraftträdande även om ansökan om 
överföring skulle ha gjorts redan tidigare. 
Syftet med att utsträcka avdraget av pen-
sionsförsäkringspremier till fall som är under 
behandling är att försätta alla företagare med 
obetalda försäkringspremier i en likvärdig 
ställning. 

I övergångsbestämmelsen föreslås be-
stämmelser i fråga om de personer som har 
gjort ansökan om överföring av pension före 
den föreslagna lagens ikraftträdande. Efter-
som den gällande pensionsöverföringslagen 
möjliggör val mellan återföring i form av 
fondöverföring och avgångsvederlag har man 
velat garantera denna möjlighet även efter att 
den nya lagen trätt i kraft för de personer 
som har gjort ansökan medan den gällande 
lagen varit i kraft. För deras del förutsätts att 
personen i fråga har ingått ett avtal enligt 8 § 
pensionsöverföringslagen med Pensions-
skyddscentralen. Dessutom uppställer över-

gångsbestämmelsen som ett nytt krav att an-
sökan om återföring av en del av avgångsve-
derlaget skall ha gjorts inom tre månader ef-
ter att personens tjänstgöring i Europeiska 
gemenskaperna har upphört. Den korta tids-
fristen är motiverad därför att det är skäl att 
utreda hur personens pensionsrätt skall be-
handlas så snabbt som möjligt med tanke på 
personens rättsskydd och administreringen av 
pensionssystemet i Finland. Dessutom har 
den person som återför pensionsrätten redan 
innan tjänstgöringen upphört varit tvungen 
att träffa valet mellan fondöverföring och av-
gångsvederlag, så saken är inte längre ny för 
honom eller henne. 

Övergångsbestämmelsen gör det möjligt 
för Europeiska gemenskapernas administra-
tion att betala avgångsvederlag till en person 
med stöd av Pensionsskyddscentralens med-
delande. Europeiska gemenskapernas admi-
nistration underrättar Pensionsskyddscentra-
len om en ansökan om återföring av pen-
sionsrätt som lämnats till den. Pensions-
skyddscentralen frågar den sökande om han 
eller hon vill att det skall göras en fondöver-
föring eller om han eller hon vill ha avgångs-
vederlag. Pensionsskyddscentralen underrät-
tar gemenskapernas administration om vilket 
arrangemang som valts. Om sökanden vill ha 
avgångsvederlag meddelar Pensionsskydds-
centralen att fondöverföring inte är möjlig. 
Då betalar gemenskapernas administration 
avgångsvederlag till sökanden. En tjänste-
man som fått avgångsvederlag har med stöd 
av övergångsbestämmelsen möjlighet att 
återföra en del av avgångsvederlaget till ar-
betspensionssystemet i Finland. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:  



 RP 10/2002 rd  
  
   

 

7

Lagförslagen 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland 
och Europeiska gemenskapernas pensionssystem 

 
I enlighet med riksdagens beslut 

upphävs i lagen den 12 februari 1999 om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssy-
stemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 3 § 2 mom. 4 
punkten och 8 §, 

ändras 9 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom. och 13 § 2 mom. samt 
fogas till 4 § ett nytt 3 mom. som följer: 

 
 

4 § 

Rätten till överföring och pensionsrätt som 
överförs 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsskyddscentralen får minska kapi-

talvärdet på den pensionsrätt som är föremål 
för överföring med utestående försäkrings-
premier enligt lagen om pension för företaga-
re och lagen om pension för lantbruksföreta-
gare. 
 

9 § 

Hur överföringen genomförs 

Pensionsskyddscentralen meddelar beslut 
om det belopp som skall överföras till Euro-
peiska gemenskaperna och som utgörs av 
överföringsbeloppet och den ränta som enligt 
6 § beräknas på det. Beslutet meddelas efter 
att de beslut som avses i 7 § har vunnit laga 
kraft. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Återföring av pensionsrätten 

En person har rätt till återföring av pen-
sionsrätten till arbetspensionssystemet i Fin-

land, om personens tjänstgöring i Europeiska 
gemenskaperna upphör utan att han eller hon 
på basis av tjänstgöringen får rätt till framti-
da pension. 

Det belopp som återförs från Europeiska 
gemenskaperna (återföringsbeloppet) är det 
kapitalvärde som motsvarar hela den pen-
sionsrätt som intjänats enligt Europeiska ge-
menskapernas pensionssystem (fondöverfö-
ring). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Återföringens rättsverkningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
När det avgörs om förutsättningarna för er-

hållande av pension uppfylls eller när sam-
ordningsgrunden enligt 8 § lagen om pension 
för arbetstagare eller pensionernas maximi-
belopp enligt 10 § 6 mom. lagen om statens 
pensioner fastställs, beaktas de tjänstgörings-
tider och arbetsförtjänster som utgör grund 
för överföringsbeloppet. Som samordnings-
grund kan också användas den lön som Eu-
ropeiska gemenskapernas pension grundar 
sig på. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   2002. 
Denna lag tillämpas på överföring av pen-

sionsrätt beträffande vilken ansökan görs ef-
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ter att lagen träder i kraft. Lagens 4 § 3 mom. 
tillämpas dock även på de i 7 § avsedda be-
slut som fattas efter lagens ikraftträdande 
även om ansökan om överföring har gjorts 
tidigare. 

Personer som har ansökt om överföring av 
pensionsrätten före lagens ikraftträdande kan 
med Pensionsskyddscentralens tillstånd åter-
föra den del av avgångsvederlaget enligt arti-
kel 12 i bilaga VIII till Europeiska gemen-
skapernas i 1 § nämnda förordning som mot-
svarar det överföringsbelopp som betalats till 

gemenskaperna förhöjt med den beräknings-
ränta som avses i 12 a § 5 mom. lagen om 
pension för arbetstagare. Ansökan om återfö-
ring av en del av avgångsvederlaget skall gö-
ras skriftligt till Pensionsskyddscentralen 
inom tre månader efter att personens tjänst-
göring i Europeiska gemenskaperna har upp-
hört. Rätt till återföring av pensionsrätten en-
ligt denna bestämmelse tillkommer dock en-
dast de personer som med Pensionsskydds-
centralen har ingått ett avtal enligt 8 §, vilken 
upphävs genom denna lag. 

————— 

Helsingfors den 22 februari 2002 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

Lag 

om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland 
och Europeiska gemenskapernas pensionssystem 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 12 februari 1999 om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensions-

systemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 3 § 2 mom. 4 
punkten och 8 §, 

ändras 9 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom. och 13 § 2 mom. samt 
fogas till 4 § ett nytt 3 mom. som följer 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Förbindelseorgan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som förbindelseorgan skall pensions-

skyddscentralen bland annat 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) med den som ansöker om överföring 
ingå atal om återföring av pensionsrätten 
enligt 3 kap., 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 § 

Rätten till överföring och pensionsrätt som överförs 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsskyddscentralen får minska kapi-

talvärdet på den pensionsrätt som är före-
mål för överföring med utestående försäk-
ringspremier enligt lagen om pension för 
företagare och lagen om pension för lant-
bruksföretagare. 

 
8 § 

Avtal om återföring av pensionsrätten 

Den som ansöker om överföring kan med 
pensionsskyddscentralen ingå avtal om 

8 § 

Avtal om återföring av pensionsrätten 

(upphävs) 
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återföring av pensionsrättigheterna till ar-
betspensionssystemet i Finland. I avtalet 
befullmäktigar sökanden Europeiska ge-
menskapernas administration att i en sådan 
situation med avgångsvederlag som avses i 
12 § till pensionsskyddscentralen betala ett 
belopp som grundar sig på värdet av den 
pensionsrätt som i enlighet med denna lag 
överförts till gemenskaperna. Avtalet ingås 
efter att de beslut som avses i 7 § har vunnit 
laga kraft. 
 
 

9 § 

Hur överföringen genomförs 

Pensionsskyddscentralen meddelar beslut 
om det belopp som skall överföras till Eu-
ropeiska gemenskaperna och som utgörs av 
överföringsbeloppet och den ränta som en-
ligt 6 § beräknas på det. Beslutet meddelas 
efter att avtal enligt 8 § ingåtts eller, om av-
tal inte har ingåtts, efter att de beslut som 
avses i 7 § har vunnit laga kraft. 

9 § 

Hur överföringen genomförs 

Pensionsskyddscentralen meddelar beslut 
om det belopp som skall överföras till Eu-
ropeiska gemenskaperna och som utgörs av 
överföringsbeloppet och den ränta som en-
ligt 6 § beräknas på det. Beslutet meddelas 
efter att de beslut som avses i 7 § har vunnit 
laga kraft. 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 § 

Återföring av pensionsrätten 

En person har rätt till återföring av pen-
sionsrätten till arbetspensionssystemet i 
Finland, om personens tjänstgöring i Euro-
peiska gemenskaperna upphör utan att han 
eller hon på basis av tjänstgöringen får rätt 
till framtida pension och om han eller hon 
har ingått avtal enligt 8 § med pensions-
skyddscentralen. 

12 § 

Återföring av pensionsrätten 

En person har rätt till återföring av pen-
sionsrätten till arbetspensionssystemet i 
Finland, om personens tjänstgöring i Euro-
peiska gemenskaperna upphör utan att han 
eller hon på basis av tjänstgöringen får rätt 
till framtida pension. 

Det belopp som återförs från Europeiska 
gemenskaperna (återföringsbeloppet) är 
den del av avgångsvederlaget som motsva-
rar det överföringsbelopp som har betalts 
till gemenskaperna, höjd med den beräk-
ningsränta som avses i 12 a § 5 mom. lagen 
om pension för arbetstagare, eller det kapi-
talvärde som motsvarar hela den pensions-
rätt som intjänats enligt Europeiska gemen-
skapernas pensionssystem (fondöverföring). 

Det belopp som återförs från Europeiska 
gemenskaperna (återföringsbeloppet) är det 
kapitalvärde som motsvarar hela den pen-
sionsrätt som intjänats enligt Europeiska 
gemenskapernas pensionssystem (fondöver-
föring). 
 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
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13 § 

 Återföringens rättsverkningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
När det avgörs huruvida förutsättningarna 

för erhållande av pension uppfylls eller när 
samordninsgrunden enligt 8 § lagen om 
pension för arbetstagare eller pensionernas 
maximibelopp enligt 10 § 6 mom. lagen om 
statens pensioner fastställs, beaktas de 
tjänstgöringstider och arbetsförtjänster som 
utgör grund för överföringsbeloppet. Som 
samordningsgrund kan också användas den 
lön som Europeiska gemenskapernas pen-
sion grundar sig på, om pensionsrätten har 
återförts i form av en sådan fondöverföring 
som avses i 12 § 2 mom. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
När det avgörs om förutsättningarna för 

erhållande av pension uppfylls eller när 
samordningsgrunden enligt 8 § lagen om 
pension för arbetstagare eller pensionernas 
maximibelopp enligt 10 § 6 mom. lagen om 
statens pensioner fastställs, beaktas de 
tjänstgöringstider och arbetsförtjänster som 
utgör grund för överföringsbeloppet. Som 
samordningsgrund kan också användas den 
lön som Europeiska gemenskapernas pen-
sion grundar sig på. 
 

 ——— 
Denna lag träder i kraft den   2002. 
Denna lag tillämpas på överföring av 

pensionsrätt beträffande vilken ansökan 
görs efter att lagen träder i kraft. Lagens 4 
§ 3 mom. tillämpas dock även på de i 7 § 
avsedda beslut som fattas efter lagens 
ikraftträdande även om ansökan om överfö-
ring har gjorts tidigare. 

Personer som har ansökt om överföring 
av pensionsrätten före lagens ikraftträdan-
de kan med Pensionsskyddscentralens till-
stånd återföra den del av avgångsvederla-
get enligt artikel 12 i bilaga VIII till Euro-
peiska gemenskapernas i 1 § nämnda för-
ordning som motsvarar det överföringsbe-
lopp som betalats till gemenskaperna för-
höjt med den beräkningsränta som avses i 
12 a § 5 mom. lagen om pension för arbets-
tagare. Ansökan om återföring av en del av 
avgångsvederlaget skall göras skriftligt till 
Pensionsskyddscentralen inom tre månader 
efter att personens tjänstgöring i Europeis-
ka gemenskaperna har upphört. Rätt till 
återföring av pensionsrätten enligt denna 
bestämmelse tillkommer dock endast de 
personer som med Pensionsskyddscentralen 
har ingått ett avtal enligt 8 §, vilken upp-
hävs genom denna lag. 

——— 
 
 


